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Afgang og opbygning af pladsen 
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Stressende Kaos-løb, hektisk vandkamp, svære forhindringsbaner, diverse 

mærkelige selvopfunde boldspil, en smuk og udmattende hike, fysiske og 

psykiske udfordringer, lækker selvlavet mad, hyggelige lejrbål, intense 

natløb og ikke mindst det høje humør og den gode stemning. Ja, årets 

sommerlejr i Saltbæk ved Kalundborg bød på mange gode oplevelser med 

udfordringer og hyggelige stunder. Lejren varede i en uge, fra lørdag d. 6 

juli til lørdag d. 13 juli. 

Mandagen bød traditionen tro på fællesdag. En dag hvor spejdere fra alle 

enheder mødes i patruljer, for at bruge resten af dagen sammen og i fæl-

lesskab løse de problemstillinger der bliver givet. Årets tema til fællesda-

gen var superhelte og hver patrulje skulle finde på et navn, samt et navn 

til patruljelederen – altså ”over-superhelten”. Patruljerne blev til Super 

Scouts, Thors Spejdere og JUICY (Justice United In Combined Youngters). 

Superhelte skal selvfølgelig også have udklædning og et sejrrigt råb, så det 

blev det til. JUICY lagde bedst fra land med den bedste udklædning og råb: 

”Ingen juice uden Tom Cruise!”. De blev dog senere hentet i dagens store 

udfordring, der var at bygge en forhindringsbane som endte med at både 

gå under vand og højt i luften. Dagen sluttede med god fællesmad tilbe-

redt af patruljerne selv. 

Stor eller lille, ung eller gammel, erfaren eller ny – der er altid plads til alle 

hos spejderne og alle så da også ud til at nyde årets sommerlejr i Saltbæk. 

Da dette var min 12. sommerlejr kan jeg med erfaring sige, at det var en 

af de bedre og årets vejr hjalp da kun på det, med skinnende sol ugen ud. 

Det er i sandhed en sjælenhed og det var da dejligt at man for en gang 

skyld kunne lade sit regntøj blive i tasken hele lejren. 

 

Phillip 

Tropspejder 

En tropsspejders lejr 
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Fællesdagen 
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Nick Fury og resten af teamet havde fundet russiske atomdokumenter 

og derfor skulle der rekrutteres nye superhelte. Der blev dannet tre 

grupper der skulle lave superhelte –dragter, -navn og -kampråb til 

gruppen. Formiddagen bød på test af evnerne til at kontrollerer ild og 

vand, samt træning i akrobatik, hvor der skulle samarbejdes om at få 

de rigtige antal kropsdele til at rørejorden, og ikke mindst styrke, hvor 

de skulle trække en bil. Eftermiddagen skulle der laves en træningsba-

ne så de erfarne superhelte kunne holde deres træning ved lige, men 

det viste sig at det var de aspirerende superhelte der selv skulle igen-

nem banen. Aftensmaden var superhelte værdige; kyllingespyd (uden 

spyd), fyldte squash, bagekartofler med creme fraiche dressing,  fyldte 

peberfrugter og til dessert fyldte æbler med flødeskum. 



 

 

 

Fællesdagen 
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Fællesdagen 
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De første par dage af lejren stod på opbygning af lejrpladsen, kaos-løb og 

en strandtur. Allerede fra første dag skinnende solen fra en næsten skyfri 

himmel, og det fortsatte heldigvis hele ugen. 

(…) Tirsdag ankom ulvene til lejren. Men for bå-

de troppen og juniortroppen stod der hike på 

programmet. Så vi hankede alle op i rygsække-

ne og begav os ud på hiken. På hiken kom vi ud 

over en masse marker, og store dele af turen var også langs kysten. Det 

var virkelig smukke omgivelser og vejret var skønt. Selvom det måske til 

tider var lidt for varmt! På turen skulle vi svare på nogle spørgsmål om 

området omkring Røsnæs og vi kom også ud til Røsnæs fyr. Her var en 

rigtig fin udsigt over Røsnæs og havet. 

Om aftnen sov troppen i shelter, midt på en fåremark med udsigt over ha-

vet. Fødderne var ømme og hovederne trætte efter en lang god dag og det 

gjorde godt med noget søvn. 

Dag 2 på hiken gik turen hjemad mod lejren, og der var kun omkring 10 

km hjem. Hele vejen var humøret højt og da vi kom hjem til lejren ved fro-

kosttid kunne vi nyde en eftermiddag med afslapning. (…) 

Den sidste dag ryddede vi op og så gik turen hjem til Hillerød. Her afslutte-

de vi samlet, og der blev udråbt nogle vindere. Høge vandt hos juniorene 

og Ørnene vandt hos troppen. Desværre vandt vi, Svaler, ikke men kunne 

trøste os med en fin 2. plads hos troppen og end-

da også en 3. plads hos juniorene! 

 

Tak for en rigtig dejlig sommerlejr!       

 

Amalie 

Tropspejder 

Læs hele artiklen på www.megalip.dk 

Uddrag af sommerlejr artikel 
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Trop-hike 
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Torsdag og fredag stod i ”spillets tegn” for troppens vedkommende. 

Først stod den på brætspillet ”grænsebryderen” hvor der blev stillet 

alle former for spørgsmål der udfordrede os både 

fysisk, Intellektuelt, følelsesmæssigt og åndeligt. 

Dernæst spillede vi ”trekantsfodbold”, der, som 

navnet antyder, er fodbold med 3 mål, der bliver 

spillet i en trekant. Efter en kort pause gjorde vi 

klar til at spille en helt anden form for fodbold, 

nemlig ”pingvinfodbold”. Det vil sige at man spiller 

fodbold med plastikkrus for øjnene, hvilket gør det 

ret svært at se noget som 

helst. Det er meget morsomt for både spillere 

og publikum, men især for publikum. Det blev 

ikke til flere spil torsdag, udover at nogle af 

drengene og et par af pigerne fik spillet lidt 

”Lagkage”. Fredag fortsatte vi med at spille 

men denne gang handlede det om første-

hjælp. Det første spil var et mere handlings spil hvor 

vi skulle forklare (evt. vise) hvordan vi ville handle i 

en given situation. Det kunne være både hjertestop 

og trafikuheld. Det næste spil var en slags første-

hjælps ludo, spillepladen lignede en ludoplade. Her fik 

vi spørgsmål, som kunne handle om hvad som helst 

inden for førstehjælp, nogle var dog svære end an-

dre, da der var nogle spørgs-

mål man ikke rigtig kunne 

svare forkert på. Efter frokost og Tut sluttede vi 

dagen af med et spil ”trekantsfodbold”. Det var 

nogle rigtig hyggelige dage. 

 /Rikke, Tropspejder 

Alternative boldspil 
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GRUPPEN  Mads Schondel-Andersen Maglegårds Allé 1, 2. th. 
   mas@megalip.dk   2860 Søborg / mob 22 12 10 78 
 
GRUPPERÅD  Gitte Thue Poulsen  Skovduevej 32, 3400 Hillerød 
FORMAND   gip@megalip.dk   25 80 90 35 
 
ULVE  Christine Thue Poulsen  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte 
   chp@megalip.dk   60 16 85 46 
 Sebastian Weede  Gråspurvevej 15 2, 3, 2400 københavn NV 
   sew@megalip.dk   31 16 94 07 
  
JUNIOR  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte  
   and@megalip.dk  30 68 30 78 
 
TROP  Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
   mes@megalip.dk   48 28 43 06/ mobil 28 55 26 65 
 
KLAN  Karin W. Bruun    Baldersvej 15B, 3400 Hillerød  
   kab@megalip.dk   42 74 64 24 
 
HYTTE Mette Schondel-Andersen  Holmegårdsvang 6, 3400 Hillerød 
RESERVATION   hytter@megalip.dk   48 28 43 06 
 
HYTTE Hytteudvalget 
VEDLIGEHOLD.   vedligeholdelse@megalip.dk 
 
BLAD (redaktør)  Andreas Slott Jensenius  Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
  redaktoer@megalip.dk  30 68 30 78 
 
WEBMASTER           Andreas Slott Jensenius Snogegårdsvej 8A 2. tv., 2820 Gentofte
   and@megalip.dk   30 68 30 78 
 
 
KASSERER  Kurt Andersen    Bag Vænget 7, 3400 Hillerød 
   kua@megalip.dk   23 23 08 46 
 
 
KORPSET  KFUM-Spejderne i Danmark 
   Wagnersvej 33  70 10 26 66 (tlf) 
   2450 København SV.  39 16 26 66 (fax) 
 
55° Nord   Højrupvej 6, Taulov,  70 10 76 76 (tlf) 
 (butik med  7000 Fredericia   76 22 32 00 (fax) 
 spejderting)  Hjemmeside: www.55nord.dk 
 
 

Har man lyst at prøve en uniform inden man køber, kan man også besøge: 
 
Bispebjerg   Søren P.Sko   Søborg Hovedgade 62A 
Spejdershop   Tlf.: 39 67 11 20  2860 Søborg 
 
HJEMMESIDE: www.spejderhilleroed.dk  
 
 
 
EMAIL: Se email til alle på www.spejderhilleroed.dk/email 
 
E-MAIL TIL MEGALIPNYT: megalipnyt@spejderhilleroed.dk 


